
  
  

  
  

    ع. ع. م. شرآة ريسوت لإلسمنت ش
                  

 ٢٠١٤مارس  ٣١في ملخص االداء للربع األول المنتهي 
  

  الموحدة  الشرآة األم  

  ٢٠١٤/ ٣١/٣  
  ع.ر

٣١/٣/٢٠١٣  
  ع.ر

٣١/٣/٢٠١٤  
  ع.ر

٢٠١٣/ ٣١/٣  
  ع.ر

نسبة 
 التغيير

%  
            

  ٣٫٧  ١٨٩٫٨٥٨٫٢٧٥  ١٩٦٫٨٠٥٫٨٤٢  ١٧٤٫١٤٢٫٠٥٢  ١٧٨٫٠٤١٫٦٥٧  إجمالي الموجودات    

  ٧٫١  ٧٩٫٥٧٥٫٢٢٦  ٧٣٫٩٣٧٫٦٤٧  ٧٤٫١٧٧٫٥٤٩  ٧١٫٢٣٣٫١٢٣  إجمالي االلتزامات  

  ١١٫٤  ١١٠٫٢٨٣٫٠٤٩  ١٢٢٫٨٦٨٫١٩٥  ٩٩٫٩٦٤٫٥٠٣  ١٠٦٫٨٠٨٫٥٣٤  صافي الموجودات 

    ع. ر٠٫٥٥١  ع. ر٠٫٦١٤  ع. ر٠٫٥٠٠  ع. ر٠٫٥٣٤  *صافي الموجودات لكل سهم 

    %٢٥٢  %٣٣٨  %٢٥٠  %٢٧٤  **نسبة التداول  

  )١٫٦(  ٢٥٫٢٢٤٫٧٢٨  ٢٤٫٨١٦٫٩٢١  ١٨٫١٦٨٫٩٤٥  ١٧٫٨٨٧٫٠٧٢  المبيعات

  ٦٫٨  ٩٫٢١٠٫٢٦٣  ٩٫٨٣٥٫٦١١  ٧٫٩٥٢٫٨٧٩  ٨٫٠٢٥٫٠١٠  إجمالي الربح 

    %٣٦٫٥  %٣٩٫٦  %٤٣٫٨  %٤٤٫٩  هامش إجمالي الربح 

  ١  ٩٫١٢٧٫٩٠٩  ٩٫٢٢١٫٣٩٢  ٨٫٠٠٠٫٩٧٩  ٧٫٥٢٦٫٣٥٢  صافي الربح قبل الضرائب

ل    ربح قب افي ال امش ص ه
   ***  ضرائبال

٣٦٫٢  %٣٧٫٢  %٤٤  %٤٢٫١%    

  ١  ٨٫١٧١٫٩٠٩  ٨٫٢٣١٫١٤٢  ٧٫٠٤٤٫٩٧٩  ٦٫٥٣٦٫١٠٢  صافي الربح بعد الضرائب

د     ربح بع افي ال امش ص ه
  ***  الضرائب

٣٢٫٤  ٣٣٫٢  %٣٨٫٨  %٣٦٫٥    

    ع. ر٠٫٤١  ع. ر٠٫٠٤١  ع. ر٠٫٠٣٥  ع. ر٠٫٠٣٣  ****عائد السهم الواحد 
  

  .مارس على عدد األسهم ٣١بقسمة صافي الوجودات في) القيمة الدفترية للسهم(هميتم احتساب صافي الوجودات لكل س* 
  .مارس٣١تمثل نسبة التداول نسبة الموجودات المتداولة إلى االلتزامات  المتداولة في   **

  .يتم احتساب هامش صافي الربح بقسمة صافي الربح على المبيعات   ***
سم   **** د بق سهم الواح د ال ساب عائ تم احت ة  ي ي نهاي رة ف ربح عن الفت هم ٣١ة صافي ال دد األس ى متوسط ع ارس عل م

  المصدرة خالل الفترة

  

  

 

  



  ش                  ع. ع. م. رآة ريسوت لإلسمنت ش
  ٢٠١٤مارس  ٣١آما في  قائمة المرآز المالي

  الموحدة  الشرآة األم    

 ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ إيضاح  
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني    األصول  

            األصول غير المتداولة 
  ٤٥٫٧٩٨٫٥٨٦  ٤٥٫٧٩٨٫٥٨٦  -  -  ٦  الشهرة 

  ٩٣٫٨٩٤٫٤٦٨  ٩٠٫٩٣٨٫٤٩٦  ٦٥٫٥٤٩٫٢٣٣  ٦٣٫٨٦٤٫٢٥٩  ٧  معداتالالت واآلممتلكات وال
  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  ٣٫٩٨٧٫٧٣١  ٢٫٠٣٧٫٤٣٠  ٢٫٠٣٧٫٤٣٠  ٨   شقيقةاتستثمار في شرآإ

  -    ٦٦٫٥٣٩٫٧٣٥  ٦٦٫٥٣٩٫٧٣٥  ٩  تابعة  اتإستثمار في شرآ
  -    ٧٫٤٨٠٫٨٠٨  ٧٫٤٨٠٫٨٠٨  ١٠  مدفوعات مقدمًا لشرآات تابعة

  ١٢٥٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ١١  ستثمارات متاحة للبيعإ
            

  ١٤٣٫٥٦٨٫٠٥٤  ١٤٠٫٨٤٩٫٨١٣  ١٤١٫٧٣٢٫٢٠٦  ١٤٠٫٠٤٧٫٢٣٢    غير المتداولةاألصول مجموع 
            

            المتداولة األصول 
  ١٤٫٨٥٧٫٣٦٧  ١٥٫٦٢٥٫٩٦٦  ١١٫٠٩٩٫٧٥٦  ١٠٫٥٣٢٫٧١٢  ١٢   المخزون

  ١٠٫٠٦٢٫٨٥٧  ١٠٫٥٣٣٫٥٣٦  ٥٫٨٦٢٫٦٣١  ٦٫٣٣٩٫٥٦٣  ١٣  مدينةالتجارية الذمم ال
  ٤٫٠٢٤٫٣٠١  ٤٫٠٧٤٫٩٩٨  ٤٫٠٢٤٫٣٠١  ٤٫٠٧٤٫٩٩٨  ١٤  ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةإ

  ٤٫٣٣٣٫٠١٧  ٤٫٤٣١٫٢٠٦  ٢٫٩٨١٫٩٩٠  ٣٫٢٧٠٫٨٦٩  ١٥  مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٦   بنكية ودائع

  ٦٫٠١٢٫٦٧٩  ١٧٫٢٩٠٫٣٢٣  ١٫٤٤١٫١٦٨  ٩٫٧٧٦٫٢٨٣  ١٦  النقد وما فى حكم النقد 
            

  ٤٦٫٢٩٠٫٢٢١  ٥٥٫٩٥٦٫٠٢٩  ٣٢٫٤٠٩٫٨٤٦  ٣٧٫٩٩٤٫٤٢٥    المتداولةاألصول  مجموع
            

  ١٨٩٫٨٥٨٫٢٧٥  ١٩٦٫٨٠٥٫٨٤٢  ١٧٤٫١٤٢٫٠٥٢  ١٧٨٫٠٤١٫٦٥٧      األصول  مجموع
            

             االلتزامات حقوق الملكية و
            حتياطيات إلس المال واأر

  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧  رأس المال 
  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٨  عالوة إصدار

  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ١٩  حتياطي قانونيإ
  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٢٠  حتياطي إحالل أصولإ
  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٢١  ختياريإحتياطي إ

  ٦٠٫١٥٩٫٥٠٩  ٧٢٫٧٤٤٫٦٥٥  ٤٩٫٨٤٠٫٩٦٣  ٥٦٫٦٨٤٫٩٩٤  ٢٢  محتجزةأرباح 
            

  ١١٠٫٢٨٣٫٠٤٩  ١٢٢٫٨٦٨٫١٩٥  ٩٩٫٩٦٤٫٥٠٣  ١٠٦٫٨٠٨٫٥٣٤    حقوق الملكية مجموع
            

             غير المتداولة االلتزامات
  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣   الجزء غير المتداول–ألجلقروض 

  ٣٫٢١٤٫٥٤٦  ٣٫٣٧٢٫٢٥٠  ٣٫٢١٤٫٥٤٦  ٣٫٣٧٢٫٢٥٠  ٢٤  ة مؤجلبة ضرياتلتزامإ
            

  ٦١٫٢١٤٫٥٤٦  ٥٧٫٣٧٢٫٢٥٠  ٦١٫٢١٤٫٥٤٦  ٥٧٫٣٧٢٫٢٥٠    ير المتداولة غااللتزاماتمجموع 
            

            المتداولة االلتزامات 
  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣    الجزء المتداول–قروض ألجل 

  ١٤٫٣٦٠٫٦٨٠  ١٢٫٥٦٥٫٣٩٧  ٨٫٩٦٣٫٠٠٣  ٩٫٨٦٠٫٨٧٣  ٢٥  ذمم دائنة ومستحقات
            

  ١٨٫٣٦٠٫٦٨٠  ١٦٫٥٦٥٫٣٩٧  ١٢٫٩٦٣٫٠٠٣  ١٣٫٨٦٠٫٨٧٣    لمتداولةاااللتزامات مجموع 
            

  ٧٩٫٥٧٥٫٢٢٦  ٧٣٫٩٣٧٫٦٤٧  ٧٤٫١٧٧٫٥٤٩  ٧١٫٢٣٣٫١٢٣    مجموع االلتزامات
            

  ١٨٩٫٨٥٨٫٢٧٥  ١٩٦٫٨٠٥٫٨٤٢  ١٧٤٫١٤٢٫٠٥٢  ١٧٨٫٠٤١٫٦٥٧    االلتزامات وحقوق الملكية  مجموع
            

  ع. ر٠٫٥٥١  ع. ر٠٫٦١٤  ع. ر٠٫٥٠٠  ع.ر ٠٫٥٣٤  ٢٦  صول للسهم الواحدأل ايصاف
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